
R A P O R T cu privire la STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU ÎN ANUL 2021 

Stimați consilieri locali, 

 Stimați locuitori ai comunei Puiești  

Raport de activitate al Primarului comunei Puiești, pentru anul 2021 întocmit conform art.5 

alin.(3) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

şi completările ulterioare și art. 225, alin (3)din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Structura raportului este următoarea:  

1. Atribuțiile privind relația cu Consiliul local;  

2. Funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești;  

3. Exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite;  

4. Programe și proiecte de dezvoltare regională; 

5.  Comunicarea cu cetățenii;  

6. Alte activități coordonate. 

Administrația publică locală a desfășurat o serie de activități, în cursul anului 2021 menite 

să susțină creșterea calității vieții cetățenilor. Calitatea vieții unei localități este dată de calitatea 

aerului, a mediului înconjurător, a infrastructurii, a serviciilor către populație, dar și a accesului la 

educație și cultură. În acest sens, administrația a încercat să atingă, prin acțiunile sale, toate aceste 

aspecte, în folosul și beneficiul cetățenilor. 

1. Atribuțiile privind relația cu Consiliul local;  

Primarul, viceprimarul, secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Puiești - structură funcțională cu activitate permanentă, a dus la îndeplinire hotărârile 

Consiliului Local şi dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.  

Ducerea la îndeplinire a scopului a fost realizată cu respectarea următoarelor principii:  

- realizarea tuturor activităţilor, în interesul exclusiv al cetăţeanului;  

- respectarea legalităţii;  



- asigurarea promptă şi eficientă, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni 

politice a tuturor activităţilor.  

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Puiești şi-a desfăşurat activitatea în baza 

prevederilor  OUG NR.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În vederea asigurării bunei funcţionări a administraţiei publice locale, am iniţiat un număr 

de 49 de proiecte de hotărâri, pe care le-am supus aprobării Consiliului local. De asemenea, a fost  

asigurată convocarea, conducerea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate şi eficienţă a celor 10 

şedinţe ordinare, 2 ședințe extraordinare, 1 ședință extraordinară de îndată. În aplicarea şi 

implementarea hotărârilor Consiliului local, a unor prevederi legale statuate prin acte normative 

adoptate de legiuitor sau în exercitarea atribuţiilor de Primar, prevăzute de Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în 

anul 2021 am emis un număr de 277 dispoziţii, duse la îndeplinire prin intermediul aparatului 

propriu de specialitate. 

2. Funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești;  

 Obiectivele urmărite în această direcţie au vizat continuarea procesului de dezvoltare a 

funcţiei publice în contextul legislaţiei în vigoare, implementarea sistemului de carieră, cu 

respectarea principiilor transparenţei, compatibilităţii şi oportunităţii promovării în funcţii, precum 

şi acoperirea unor segmente de activitate cu specialişti. 

a) Compartimentul „Registrul Agricol” funcţionează în subordinea directă a Secretarului şi a 

Primarului  

În  anul 2021 în cadrul compartimentului s-au eliberat un număr de 175 adeverinţe 

pentru APIA, privind proprietari de terenuri care exploatează terenul agricol în particular. 

S-au înregistrat un număr de 26 cereri şi s-a eliberat tot atâtea atestate de producător şi 

carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol Conform Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil în anul 2021 au fost înregistrate în registrul de evidenţă a contractelor de 

arendă un număr de 200 contracte de arendă, 72 rezilieri de contract de arendă şi 154 acte 

adiţionale la contractele de arendă. Având în vedere prevederile Legii nr. 17/7 martie 2014 

privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 



extravilan s-au întocmit 66 de dosare cuprizând cererea pentru afişarea ofertei de vânzare 

a terenului, oferta de vânzare, lista premptorilor, documentele de proprietate ale 

terenului, cartea funciară, procese verbale pentru fiecare etapă în parte, corespondenţa cu 

Direcţia pentru Agricultură Buzău. 

 

b) Din punct de vedere financiar - contabil, s-a organizat evidenţa contabilă pe fiecare 

subdiviziune a clasificaţiei bugetare a creditelor bugetare deschise, a angajamentelor legale 

şi a plăţilor efectuate în baza angajamentelor legale, s-a urmărit alimentarea conturilor de 

cheltuieli şi efectuarea cheltuielilor conform bugetului aprobat, s-au întocmit ordine de 

plată către trezorerie, dispoziții de încasare/plată, s-a urmărit primirea la timp a extraselor 

de cont şi s-a efectuat verificarea lor pe baza documentelor justificative, s-a condus 

evidenţa contabilă a cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurându-

se încadrarea lor corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. S-au întocmit dări de 

seamă contabile şi statistice specifice, la termenele stabilite. Nu s-au înregistrat 

nerespectări de termene şi încălcări ale legislaţiei specifice. 

c) Impozitele și taxele locale nu au fost majorate în anul 2021. Atât persoanele fizice cât și 

persoanele juridice au un sprijin real și o informare periodică asupra modificărilor fiscale 

apărute. În anul 2021 pe partea de impunere s-au înregistrat declarații de impunere clădiri 

persoane fizice; declarații de impunere clădiri persoane juridice; declarații de impunere 

mijloace de transport persoane fizice;  declarații de impunere mijloace de transport 

persoane juridice; declarații de impunere teren persoane fizice; declarație impunere teren 

persoane juridicedecizii de impunere.  

S-au eliberat adeverințe și certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice, în 

vederea rezolvării unor probleme legate de notariat, bancă, ambasadă, poliție, etc. Pentru 

executarea creanțelor bugetului local s-au distribuit în teren pentru persoane fizice și 

juridice cu restanțe la plata impozitelor și taxelor înștiințări de plată, somații și titluri 

executorii. 

 

d) Compartimentul resurse umane, salarizare și-a desfășurat activitatea specifică politicilor de 

personal în anul 2021. La începutul anului 2021 la Primăria Puiești era un număr de  48 

angajați (9 funcționari publici, 13 personal contractual și 26 asistenți personali).  



S-au organizat și desfășurat 3 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Puiești dar din pacate nu a fost ocupat nici 

unul dintre ele și un examen de promovare în clasă, la care au participat un număr de 1 

funcționar public. 

 S-a asigurat completarea băncii de date a funcționarilor publici Portal de 

management, dar și a programului Revisal 2011 pentru personalul contractual și 

transmiterea lui la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău. S-au efectuat operațiunile 

privind numirea/încadrarea, pensionarea, suspendarea și încetarea raportului/contractului 

de muncă, atât al funcționarilor publici, cât și a personalului contractual. 

 

e) Biblioteca a asigurat, potrivit nevoilor curente și de perspectivă ale tuturor categoriilor sale 

de utilizatori, consultarea gratuită, fără discriminare, a bazelor de date pentru public și a 

documentelor specifice din colecțiile sale, în scopul informării, documentării, lecturii 

publice, favorizând educația permanentă a membrilor comunității locale, dezvoltării 

personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, de vârstă, 

apartenență politică, religie ori naționalitate.  

Cursul firesc al activității a fost întrerupt din cauza pandemiei de Coronavirus, 

biblioteca conformându-se deciziilor luate de autorități la nivel național și local.  

f) În perioada supusă evaluării, activitățile desfășurate de către personalul din cadrul  SVSU și-

au concentrat eforturile pentru îndeplinirea cu eficiență sporită și maximă a misiunilor ce 

le-au revenit potrivit competențelor.  

Pe timpul desfășurării acțiunilor de intervenție nu au fost probleme din punct de 

vedere al timpului de deplasare, modului de realizare a intervenție și al timpilor de 

localizare și lichidare a incendiilor.  

g) Exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite;  

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialiate al 

Primarului, Biroul Contabilitate este structura prin intermediul căreia Primarul exercită: elaborarea 

şi fundamentarea bugetului propriu în condiţii de echilibru bugetar, la termenele și potrivit 

prevederilor legale; gestionarea patrimoniului, corespunzător îndeplinirii obiectivelor Consiliului 

local; gestionarea și urmărirea încasărilor veniturilor proprii; organizarea inventarierii anuală a 



bunurilor din patrimoniul județului;  organizarea activității de control financiar preventiv propriu;  

îndeplinirea atribuțiilor corespunzătoare implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial;  evidența contabilă a domeniului public și privat al comunei Puiești. 

Din punct de vedere financiar - contabil, s-a organizat evidenţa contabilă pe fiecare 

subdiviziune a clasificaţiei bugetare a creditelor bugetare deschise, a angajamentelor legale şi a 

plăţilor efectuate în baza angajamentelor legale, s-a urmărit alimentarea conturilor de cheltuieli şi 

efectuarea cheltuielilor conform bugetului aprobat, s-au întocmit ordine de plată către trezorerie, 

dispoziții de încasare/plată, s-a urmărit primirea la timp a extraselor de cont şi s-a efectuat 

verificarea lor pe baza documentelor justificative, s-a condus evidenţa contabilă a cheltuielilor 

prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, asigurându-se încadrarea lor corectă pe subdiviziunile 

clasificaţiei bugetare. S-au întocmit dări de seamă contabile şi statistice specifice, la termenele 

stabilite. Nu s-au înregistrat nerespectări de termene şi încălcări ale legislaţiei specifice. 

În anul 2021 au fost asigurate condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de 

control managerial intern la nivelul comunei, s-au întocmit situațiile centralizatoare prevăzute în 

Anexele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, inclusiv Raportul anual, s-au 

implementat noi proceduri și s-au actualizat proceduri deja implementate. 

4. PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ  

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse şi asumate în domeniul dezvoltării locale, în anul 

2021 s-au implementat şi monitorizat o serie de proiecte, astfel:  

A. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2021; 

1. Rețea publică de canalizare a apei menajere și stație de epurare în satele Măcrina, 

Lunca, Plopi și Puieștii de Sus. 

a. Valoare proiect:  10.402.710,38 lei. 

b. Stadiul proiectului: În implementare. 

2. Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd 

T62 și T19 , respectiv Măzăriște și Lacul Popii, precum și dotarea cu utilaje necesare 

deservicii acestora. 

a. Valoare proiect: 3.143.988 lei. 

b.  Stadiul proiectului: În implementare. 



3. „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată Buzău, în perioada 

2014-2020” respectiv C.L. 04 –Retele de canalizare în localitățile Cislău, Baraști, 

Scărisoara, Gura Bârscei, Puieștii de Jos, Nicolești, Dăscălești, Lunca Jariștei, Musceluța, 

Casoca, și Colțul Pietrii. Stații de epurare ape uzate Cislău, Puiești, Colțul Pietrii și bazin 

de retenție în incinta SEAU Râmnicu Sărat. 

a. Valoare proiect: 116.322.589 lei  

b.  Stadiul proiectului: În implementare. 

4. „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată Buzău, în perioada 

2014-2020” respectiv  C.L. 05 –Execuție și reabilitare foraje în localitățile : Rîmnicu Sărat 

(Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/tratare apă 

potabilă/gospodării de apă în localitățile Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea 

Râmnicului, Grebănu, Homești, Podgoria. 

a. Valoare proiect: 77.099.932 lei  

b.  Stadiul proiectului: În implementare. 

Compania de Apa Buzau a obtinut o prima finantare in cadrul Programului Operational 

Infrastructura Mare (POIM) in data de 03.02.2017, când Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administratiei Publice si Fondurilor Europene,Compania de Apa S.A. Buzau si Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" au semnat contractul "Sprijin pentru pregătirea 

aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020", Cod SMIS 102541, 

proiect cofinantat din Fondul de Coeziune. 

• Valoare contract: 9.909.808 lei, fara TVA 

• Surse de finantare: 

- 85% - fonduri alocate de Uniunea Europeana 

- 14% - fonduri de la Bugetul de Stat 

- 1% - contributia autoritatilor locale 

Conform contractului de servicii pentru care s-a obtinut finantarea, incheiat in data de 

27.05.2016, Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L.-SEARCH CORPORATION S.R.L.-

CONSULGALCONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S.A. reprezentata de liderul asocierii 

ROMAIR CONSULTING S.R.L. are ca principal obiectiv elaborarea documentatiilor necesare pentru 

accesarea fondurilor europene in vederea finantarii Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020. 



In noua etapa de investitii, Compania de Apa va continua procesul de dezvoltare a infrastructurii 

de apa si apa uzata in aria de operare, pentru a asigura accesul la servicii de alimentare cu apa şi 

de canalizare, conforme cu normele europene privind calitatea acestor servicii. 

 

 

B. PROIECTE PROMOVATE ÎN ANUL 2021 ȘI ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

1. „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ” 

înregistrat la nr.232/2021;  

a. Valoare proiect: 34.703.373,81 lei 

b. Stadiul proiectului: În implementare. 

2. „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III”, 

a. Valoare proiect: 33.820.974,36 lei . 

b. Stadiul proiectului: În implementare. 

 

3. Înființarea rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în localitățile aparținătoare 

comunelor Ciorăsti, Măicănești, Nănești județul Vrancea, Puiești județul Buzău si 

Nămoloasa Județul Galați. 

a. Stadiul proiectului: În implementare. 

 

4. “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare iluminat public 

în comuna Puiești, județul Buzău“ prin Hotărârea nr.45/17.12.2021 

a. Valoare proiect: 1.148.804,02 lei. 

b. Stadiul proiectului: În implementare. 

 

C. PROIECTE PROMOVATE ȘI ÎN CURS DE EVALUARE 

5. “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul 

educațional al comunei Puiești, județul Buzău” – echipamente mobile IT pentru uz 

școlar (278 tablete, 22 laptop-uri, 27 sisteme all in one, 19 camere web, 2 camere web 

conferință, 16 proiectoare, 3 ecran proiecție trepied, 7 router wirelles, 22 tabletă 

grafică, 16 tabletă interactivă). 



a. Valoare proiect: 821.514,74lei. 

b. Stadiul proiectului: În implementare. 

 

7. Alte activități coordonate. 

 

Educația la nivel local desfășurată în cadrul celor două unități de învățământ Puieștii de Jos 

și Nicolești, s-a menținut la aceeași parametri calitativi ca și în anii precedenți. 

În privința climatului de securitate al locuitorilor din comună, din informările lucrătorilor 

Postului de Poliție Puiești, pe parcursul anului 2021 nu au fost probleme majore din punct de 

vedere al siguranței locuitorilor comunei dar, urmare a lipsurilor cu care se confruntă o mare parte 

a populației trebuie întărite măsurile de pază și protecție a bunurilor, motiv pentru care au fost 

montate un număr de 36 camere de supraveghere, cu ajutorul cărora a fost soluționate două 

accidente rutiere și o dispariție a unei persoane vârstnice. 

Pe plan local, activitatea sanitară s-a desfășurat normal pe parcursul anului 2021 prin 

schimbarea locației la Dispensarul de la Puieștii de Jos. In luna octombrie a fost scos la concurs si 

ocupat postul de asistentul medical comunitar. 

 

Cu respect, 

Primarul comunei Puiești 

 

 

Data  

28.03.2022 


